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ZAPROSZENIE DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ – OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

W ramach kompetencji ustawowych wynikających z art. 100a ustawy nr 161/2002 o instytucjach finan
sowych w powiązaniu z art. 5 obowiązującej podówczas ustawy nr 129/2008 o urzędzie ds. wypłat ze 
środków skarbu państwa w związku z nadzwyczajną sytuacją na rynkach finansowych, w dniu 21 marca 
2009 r. urząd nadzoru finansowego przejął uprawnienia zgromadzenia akcjonariuszy Reykjavík Savings 
Bank (SPRON) i ustanowił zarząd komisaryczny nad bankiem. Z kolei zarząd komisaryczny Reykjavík 
Savings Bank przejął, na mocy ustawy nr 44/2009, obowiązki zarządu tymczasowego. Trzymiesięczny 
mandat sprawowany przez zarząd tymczasowy na mocy art. 100a ust. 3 ustawy nr 161/2002 wygasł 
z dniem 23 czerwca 2009 r., w którym sąd okręgowy w Reykjavíku wyznaczył komisję likwidacyjną 
Reykjavík Savings Bank, który odpowiada za obsługę roszczeń skierowanych do banku w trakcie postępo
wania likwidacyjnego oraz sprawuje ogólny nadzór nad tym postępowaniem. 

Termin odroczenia na mocy art. 101 ust. 4 ustawy nr 161/2002 o instytucjach finansowych upłynął w dniu 
30 października 2008 r. Data rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego ustalona została na podstawie 
orzeczenia sądu okręgowego w Reykjavíku o wyznaczeniu komisji likwidacyjnej z dnia 23 czerwca 
2009 r. oraz na mocy art. 102 ust. 3 ppkt 2 ustawy nr 44/2009. 

Wszystkie strony pragnące wystąpić z jakimkolwiek roszczeniem wobec Reykjavík Savings Bank bądź też 
z roszczeniem dotyczącym kontrolowanych przez ten bank aktywów niniejszym zaprasza się do zgłaszania 
roszczeń na piśmie na ręce komisji likwidacyjnej SPRON w terminie sześciu miesięcy od daty publikacji 
niniejszego ogłoszenia w ich kraju, w prasie o zasięgu ogólnoświatowym lub w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Roszczenia muszą wpłynąć do komisji likwidacyjnej w określonym wyżej terminie i muszą być 
zgodne z instrukcjami określonymi w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadło 
ściowym. 

Roszczenia należy przesyłać na adres: 

The Winding-Up Board of Reykjavík Savings Bank 
Lágmúli 6 
108 Reykjavík 
ICELAND 

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wierzyciele wnoszący roszczenia zobowiązani są do podawania 
łącznej kwoty roszczeń według stanu z dnia 23 czerwca 2009 r. 

Roszczenia w walucie obcej muszą być przedstawiane w tejże walucie. Wierzyciele z siedzibą na terytorium 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu mają prawo do składania roszczeń w języku obowiązującym w danym państwie. Do takich roszczeń 
należy załączyć tłumaczenie na język islandzki. Roszczenia takie mogą być również składane w języku 
angielskim bez dołączonego tłumaczenia. Pozostali wierzyciele mogą składać roszczenia w języku islan
dzkim lub angielskim. 

Roszczenia, które nie zostaną złożone w wyżej wymienionym terminie, traktuje się jak nieprawidłowo 
sformułowane w rozumieniu art. 118 ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadłościowym, a tym 
samym bezprzedmiotowe w odniesieniu do Reykjavik Savings Bank, z wyjątkiem przypadków, w których 
zastosowanie mają ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wnosząc roszczenie wierzyciel wyraża zgodę na uchylenie poufności 
(tajemnicy bankowej) w odniesieniu do danego roszczenia. 

Spotkanie wierzycieli odbędzie się w środę, dnia 17 marca 2010 r. o godz. 10:00 w Hilton Hotel Nordica, 
Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Prawo do uczestnictwa w spotkaniu przysługuje wszystkim wierzycielom, 
którzy przedłożą roszczenia wobec przedmiotowego banku. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie 
lista wniesionych roszczeń oraz – w zakresie, w jakim będzie to już wówczas możliwe – stanowisko komisji 
likwidacyjnej. Pełny wykaz wniesionych roszczeń zostanie udostępniony stronom, które wniosły roszczenia 
wobec przedmiotowego banku, przynajmniej na tydzień przed spotkaniem.
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Dalsze informacje na temat wnoszenia roszczeń i ich rozpatrywania będą udostępniane na stronie inter
netowej banku: http://www.spron.is. Komisja likwidacyjna pragnie udzielić wierzycielom następujących 
wskazówek: 

a) Podanie swojego adresu email lub danych przedstawiciela przy składaniu roszczenia ułatwia przekazy
wanie informacji. 

b) Wskazanie numeru konta bankowego ułatwia ewentualne wypłaty w stosownym czasie. 

c) Wskazane jest możliwie jak najpilniejsze wnoszenie roszczeń po opublikowaniu niniejszego zaproszenia. 

Wzór roszczenia został zamieszczony na stronie internetowej http://www.spron.is 

Sporządzono w Reykjavíku, dnia 14 lipca 2009 r. 

Komisja likwidacyjna Reykjavík Savings Bank w składzie: 

Hildur Sólveig PÉTURSDÓTTIR, pełnomocnik Sądu Najwyższego 

Hlynur JÓNSSON, pełnomocnik Sądu Okręgowego 

Jóhann PÉTURSSON, pełnomocnik Sądu Okręgowego
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